







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	බන්ධසංයුත්තං
	නකුලපිතුවග්ගො
	නකුලපිතු සුත්තං
	දෙවදහ සුත්තං
	හාලිද්දකානි සුත්තං
	දුතිය හාලිද්දිකානි සුත්තං
	සමාධිභාවනා සුත්තං
	පටිසල්ලාන සුත්තං
	පඨම උපාදාපරිතස්සනා සුත්තං
	දුතිය උපාදාපරිතස්සනා සුත්තං
	පඨම අතීතානාගත සුත්තං
	දුතිය අතීතානාගත සුත්තං
	තතිය අතීතානාගත සුත්තං

	අනිච්චවග්ගො
	අනිච්ච සුත්තං
	දුක්ඛ සුත්තං
	අනත්ත සුත්තං
	යදනිච්ච සුත්තං
	යංදුක්ඛ සුත්තං
	යදනත්ත සුත්තං
	පඨමහෙතු සුත්තං
	දුතියහෙතූ සුත්තං
	තතිය හෙතු සුත්තං
	ආනන්ද සුත්තං

	හාරවග්ගො
	භාර සුත්තං
	පරිඤ්ඤා සුත්තං
	අභිජාත සුත්තං
	ඡන්දරාග සුත්තං
	පඨමඅස්සාද සුත්තං
	දුතිය අස්සාද සුත්තං
	තතිය අස්සාද සුත්තං
	අභිනන්දන සුත්තං
	උප්පාද සුත්තං
	අඝමූල සුත්තං
	පභඞ්ගු සුත්තං

	නතුම්හාක වග්ගො
	පඨම නතුම්හාක සුත්තං
	දුතිය නතුම්හාක සුත්තං
	පඨම භික්ඛු සුත්තං
	දුතිය භික්ඛු සුත්තං
	පඨම ආනන්ද සුත්තං
	දුතිය ආනන්ද සුත්තං
	පඨම අනුධම්ම සුත්තං
	දුතිය අනුධම්ම සුත්තං
	තතිය අනුධම්ම සුත්තං
	චතුත්ථ අනුධම්ම සුත්තං

	අත්තදීප වග්ගො
	අත්තදීප සුත්තං
	පටිපදා සුත්තං
	පඨම අනිච්චතා සුත්තං
	දුතිය අනිච්චතා සුත්තං
	සමනුපස්සනා සුත්තං
	ඛන්ධ සුත්තං
	පඨමසොණ සුත්තං
	දුතියසොණ සුත්තං
	පඨමනන්දික්ඛය සුත්තං
	දුතියනන්දික්ඛය සුත්තං

	උපයවග්ගො
	උපය සුත්තං
	බීජ සුත්තං
	උදාන සුත්තං
	උපාදාන පරිවත්ත සුත්තං
	සත්තට්ඨාන සුත්තං
	සම්බුද්ධ සුත්තං
	පඤ්චවග්ගිය සුත්තං
	මහාලි සුත්තං
	ආදිත්ත සුත්තං
	නිරුත්තිපථ සුත්තං

	අරහත්ත වග්ගො
	උපාදිය සුත්තං
	මඤ්ඤමාන සුත්තං
	අභිනන්දනා සුත්තං
	අනිච්ච සුත්තං
	දුක්ඛ සුත්තං
	අනත්ත සුත්තං
	අනත්තනිය සුත්තං
	රජනීය සුත්තං
	රාධ සුත්තං
	සුරාධ සුත්තං

	ඛජ්ජනීය වග්ගො
	අස්සාද සුත්තං
	පඨම සමුදය සුත්තං
	දුතිය සමුදය සුත්තං
	පඨම අරහන්ත සුත්තං
	දුතිය අරහන්ත සුත්තං
	සීහොපම සුත්තං
	ඛජ්ජනීය සුත්තං
	පිණ්ඩොල්ය සුත්තං
	පාරිලෙය්යක සුත්තං
	පුණ්ණමා සුත්තං

	ථෙර වග්ගො
	ආනන්ද සුත්තං
	තිස්ස සුත්තං
	යමක සුත්තං
	අනුරාධ සුත්තං
	වක්කලි සුත්තං
	අස්සජි සුත්තං
	ඛෙමක සුත්තං
	ඡන්න සුත්තං
	පඨම රාහුල සුත්තං
	දුතිය රාහුල සුත්තං

	පුප්ඵ වග්ගො
	නදී සුත්තං
	පුප්ඵ සුත්තං
	ඵෙණපිණ්ඩූපම සුත්තං
	ගොමය පිණ්ඩූපම සුත්තං
	නඛසිඛොපම සුත්තං
	සුද්ධික සුත්තං
	ගද්දුලබද්ධ සුත්තං
	දුතිය ගද්දුලබද්ධ සුත්තං
	වාසිජටොපම සුත්තං
	අනිච්ච සඤ්ඤා සුත්තං

	අන්ත වග්ගො
	අන්ත සුත්තං
	දුක්ඛ සුත්තං
	සක්කාය සුත්තං
	පරිඤ්ඤෙය්ය සුත්තං
	සමණ සුත්තං
	දුතියසමණ සුත්තං
	සොතාපන්න සුත්තං
	අරහන්ත සුත්තං
	පඨමඡන්දරාග සුත්තං
	දුතියඡන්දරාග සුත්තං

	ධම්මකථිකවග්ගො
	අවිජ්ජා සුත්තං
	විජ්ජා සුත්තං
	පඨමධම්මකථික සුත්තං
	දුතියධම්මකථික සුත්තං
	බන්ධන සුත්තං
	පඨමපරිපුච්ඡීත සුත්තං
	දුතියපරිපුච්ඡීත සුත්තං
	සඤ්ඤොජනිය සුත්තං
	උපාදානිය සුත්තං
	සීල සුත්තං
	සුතවන්ත සුත්තං
	පඨමකප්ප සුත්තං
	දුතියකප්ප සුත්තං

	අවිජ්ජාවග්ගො
	පඨම සමුදයධම්ම සුත්තං
	දුතිය සමුදයධම්ම සුත්තං
	තතිය සමුදයධම්ම සුත්තං
	පඨම අස්සාද සුත්තං
	දුතිය අස්සාද සුත්තං
	පඨම සමුදය සුත්තං
	දුතිය සමුදය සුත්තං
	කොට්ඨිත සුත්තං
	දුතිය කොට්ඨිත සුත්තං
	තතිය කොට්ඨිත සුත්තං

	කුක්කුළවග්ගො
	කුක්කුළ සුත්තං
	පඨම අනිච්ච සුත්තං
	දුතිය අනිච්ච සුත්තං
	තතිය අනිච්ච සුත්තං
	පඨම දුක්ඛ සුත්තං
	දුතිය දුක්ඛ සුත්තං
	තතිය දුක්ඛ සුත්තං
	අනත්ත සුත්තං
	දුතිය අනත්ත සුත්තං
	තතිය අනත්ත සුත්තං
	නිබ්බිදාබහුල සුත්තං
	අනිච්චානුපස්සනා සුත්තං
	දුක්ඛානුපස්සී සුත්තං
	අනත්තානුපස්සනා සුත්තං

	දිට්ඨිවග්ගො
	අජ්ඣත්ත සුත්තං
	එතංමම සුත්තං
	සොඅත්තා සුත්තං
	නො චෙ මෙ සියා සුත්තං
	මිච්ඡාදිට්ඨි සුත්තං
	සක්කායදිට්ඨි සුත්තං
	අත්තානුදිට්ඨි සුත්තං
	පඨම අභිනිවෙස සුත්තං
	දුතිය අභිනිවෙස සුත්තං
	ආනන්ද සුත්තං


	රාධ සංයුත්තං
	පඨම මාරවග්ගො
	මාර සුත්තං
	සත්ත සුත්තං
	භවනෙත්ති සුත්තං
	පරිඤ්ඤෙය්ය සුත්තං
	සමණ සුත්තං
	දුතිය සමණ සුත්තං
	සොතාපන්න සුත්තං
	අරහන්ත සුත්තං
	ඡන්දරාග සුත්තං
	දුතිය ඡන්දරාග සුත්තං

	දුතියමාරවග්ගො
	මාර සුත්තං
	මාරධම්ම සුත්තං
	අනිච්ච සුත්තං
	අනිච්චධම්ම සුත්තං
	දුක්ඛ සුත්තං
	දුක්ඛ ධම්ම සුත්තං
	අනත්ත සුත්තං
	අනත්තධම්ම සුත්තං
	ඛයධම්ම සුත්තං
	වයධම්ම සුත්තං
	සමුදයධම්ම සුත්තං
	නිරොධ ධම්ම සුත්තං

	ආයාචනවග්ගො
	මාර සුත්තං
	මාරධම්ම සුත්තං
	අනිච්ච සුත්තං
	අනිච්චධම්ම සුත්තං
	දුක්ඛ සුත්තං
	දුක්ඛ ධම්ම සුත්තං
	අනත්ත සුත්තං
	අනත්තධම්ම සුත්තං
	ඛයධම්ම සුත්තං
	වයධම්ම සුත්තං
	සමුදයධම්ම සුත්තං
	නිරොධ ධම්ම සුත්තං

	උපනිසින්නකවග්ගො
	මාර සුත්තං
	මාරධම්ම සුත්තං
	අනිච්ච සුත්තං
	අනිච්චධම්ම සුත්තං
	දුක්ඛ සුත්තං
	දුක්ඛ ධම්ම සුත්තං
	අනත්ත සුත්තං
	අනත්තධම්ම සුත්තං
	ඛයධම්ම සුත්තං
	වයධම්ම සුත්තං
	සමුදයධම්ම සුත්තං
	නිරොධ ධම්ම සුත්තං


	දිට්ඨි සංයුත්තං
	සොතාපත්තිවග්ගො
	වාත සුත්තං
	එතංමම සුත්තං
	සො අත්තා සුත්තං
	නො ච මෙ සියා සුත්තං
	නත්ථිදීන්න සුත්තං
	කරතො සුත්තං
	හෙතු සුත්තං
	මහාදිට්ඨි සුත්තං
	සස්සතලොක සුත්තං
	අසස්සතලොක සුත්තං
	අන්තවා සුත්තං
	අනන්තවා සුත්තං
	තං ජීවං තං සරීර සුත්තං
	අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර සුත්තං
	හොති තථාගත සුත්තං
	න හොති තථාගත සුත්තං
	හොති ච නච හොති තථාගත සුත්තං
	නෙ ච හොති න නහොති තථාගත සුත්තං

	ගමනවග්ගො
	වාත සුත්තං
	එතං මම - සො අත්තා - නො ච මේ සියා - නත්ථිදින්න - කරතො සුත්තං
	නත්ථිහෙතු - මහාදිට්ඨි - සස්සත ලොක - අසස්සත - අන්තවා - අනන්තවාලොක සුත්තං
	තංජීවතංසරීර - අඤ්ඤංජීවඅඤ්ඤං සරීර - හොතිතථාගත - නහොතිතථාගත - හොතිච නචහොති තථාගත - නෙච හොති න න හොති තථාගත සුත්තං
	රූපි අත්තා සුත්තං
	අරූපී අත්තා සුත්තං
	රූපී ච අරූපී ච අත්තා සුත්තං
	නෙච රූපී නාරූපී අත්තා සුත්තං
	එකන්ත සුඛී අත්තා සුත්තං
	එකන්ත දුක්ඛී අත්තා සුත්තං
	සුඛදුක්ඛී අත්තා සුත්තං
	අදුක්ඛමසුඛී අත්තා සුත්තං

	තතියගමනවග්ගො
	වාත සුත්තං
	අදුක්ඛමීසුඛීඅත්තා සුත්තං

	චතුත්ථගමනවග්ගො
	වාත සුත්තං
	අදුක්ඛමසුඛීඅත්තා සුත්තං


	ඔක්කන්තිසංයුත්තං
	චක්ඛු සුත්තං
	රූප සුත්තං
	විඤ්ඤාණ සුත්තං
	ඵස්ස සුත්තං
	වෙදනා සුත්තං
	සඤ්ඤා සුත්තං
	චෙතනා සුත්තං
	තණ්හා සුත්තං
	ධාතු සුත්තං
	ඛන්ධ සුත්තං

	උප්පාද සංයුත්තං
	චක්ඛු සුත්තං
	රූප සුත්තං
	විඤ්ඤාණ සුත්තං
	ඵස්ස සුත්තං
	වෙදනා සුත්තං
	සඤ්ඤා සුත්තං
	චෙතනා සුත්තං
	තණ්හා සුත්තං
	ධාතු සුත්තං
	ඛන්ධ සුත්තං

	කිලෙස සංයුත්තං
	චක්ඛු සුත්තං
	රූප සුත්තං
	විඤ්ඤාණ සුත්තං
	ඵස්ස සුත්තං
	වෙදනා සුත්තං
	සඤ්ඤා සුත්තං
	චෙතනා සුත්තං
	තණ්හා සුත්තං
	ධාතු සුත්තං
	ඛන්ධ සුත්තං

	සාරිපුත්ත සංයුත්තං
	විවෙකජ සුත්තං
	අවිතක්ක සුත්තං
	පීති සුත්තං
	උපෙක්ඛා සුත්තං
	අකාසානඤ්චායතන සුත්තං
	විඤ්ඤාණඤ්චායතන සුත්තං
	ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සුත්තං
	නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සුත්තං
	නිරොධසමාපත්ති සුත්තං
	සූචිමුඛී සුත්තං

	නාග සංයුත්තං
	සුද්ධික සුත්තං
	පණීතතර සුත්තං
	උපොසථ සුත්තං
	දුතිය උපොසථ සුත්තං
	තතිය උපොසථ සුත්තං
	චතුත්ථ උපොසථ සුත්තං
	සුත සුත්තං
	දුතිය සුත සුත්තං
	තතිය සුත සුත්තං
	චතුත්ථ සුත සුත්තං
	අන්නදායක අණ්ඩජ සුත්තං
	පාන-වත්ථ-යාන-මාලා-ගන්ධ-විලෙපන-සෙය්ය-ආවසථදායක අණ්ඩජ සුත්තං
	පදීපෙය්යදායක අණ්ඩජ සුත්තං
	අන්නදායකාදි ජලාබුජ සංසෙදජ සුත්තානි
	අන්නදායක ඔපපාතික-පාන-වත්ථ-යානදායක ඔපපාතික සුත්තං
	මාලා-ගන්ධ-විලෙපන-සෙය්ය-ආවසථ-පදීපෙය්යදායක ඔපපාතික සුත්තං

	සුපණ්ණ සංයුත්තං
	සුද්ධික සුත්තං
	හරන්ති සුත්තං
	ද්වයකාරී සුත්තං
	දුතිය - තතිය - චතුත්ථ - ද්වයකාරී සුත්තානි
	අන්නදායක අණ්ඩජ සුත්තං
	පානදායක-වත්ථ-යාන-මාලා-ගන්ධ-විලෙපන-සෙය්ය-ආවසථදායක අණ්ඩජ සුත්තං
	පදීපෙය්යදායක අණ්ඩජ සුත්තං
	අන්නදායකාදි ජලාබුජ සංසෙදජ සුත්තානි
	අන්නදායක-පාන-වත්ථ-යාන-දායක ඔපපාතික සුත්තං
	මාලාදායක-ගන්ධ-විලෙපන-සෙය්ය-ආවසථ-පදීපෙය්ය-දායක ඔපපාතික සුත්තං

	ගන්ධබ්බ සංයුත්තං
	සුද්ධික සුත්තං
	සුචරිත සුත්තං
	මූලගන්ධ සුත්තං
	සාරගන්ධාදි සුත්තානි
	අන්නදානාදි-මූලගන්ධාදි සුත්තානි
	අන්නදානාදි - සාරගන්ධාදී සුත්තානි

	වලාහක සංයුත්තං
	සුද්ධීක සුත්තං
	සුචරිත සුත්තං
	අන්නදායකාදි සීතවලාහක සුත්තානි
	අන්නදායකාදි උණ්හවලාහකාදි සුත්තානි
	සීතවලාහක සුත්තං
	උණ්හවලාහක සුත්තං
	අබ්භවලාහක සුත්තං
	වාතවලාහක සුත්තං
	වස්සවලාහක සුත්තං

	වච්ඡගොත්ත සංයුත්තං
	රූප අඤ්ඤාණ සුත්තං
	වෙදනා අඤ්ඤාණ සුත්තං
	සඤ්ඤා අඤ්ඤාණ සුත්තං
	සඞ්ඛාර අඤ්ඤාණ සුත්තං
	විඤ්ඤාණ අඤ්ඤාණ සුත්තං
	රූප අදස්සන සුත්තං
	වෙදනා අදස්සන සුත්තං
	සඤ්ඤා අදස්සන සුත්තං
	සඞ්ඛාර අදස්සන සුත්තං
	විඤ්ඤාණ අදස්සන සුත්තං
	රූප අනභිසමය සුත්තං
	වෙදනා අනභිසමය සුත්තං
	සඤ්ඤා අනභිසමය සුත්තං
	සඞ්ඛාර අනභිසමය සුත්තං
	විඤ්ඤාණ අනභිසමය සුත්තං
	රූප අනනුබොධ සුත්තං
	වෙදනා අනනුබොධ සුත්තං
	සඤ්ඤා අනනුබොධ සුත්තං
	සඞ්ඛාර අනනුබොධ සුත්තං
	විඤ්ඤාණ අනනුබොධ සුත්තං
	රූප - වෙදනා - සඤ්ඤා - සඞ්ඛාර - විඤ්ඤාණ - අපප්ටිවෙධ සුත්තං
	රූපාදි අසල්ලක්ඛණ
	විඤ්ඤාණ අසල්ලක්ඛණ සුත්තං
	රූපාදි අනුපලක්ඛණ -
	විඤ්ඤාණ අනුපලක්ඛණ සුත්තං
	රූපාදි අපච්චුපලක්ඛණ සුත්තං
	රූපාදි අසමපෙක්ඛණ සුත්තං
	රූපාදි අපච්චුපෙක්ඛණ සුත්තං
	රූප-වෙදනා-සඤ්ඤා-සඞ්ඛාර අපච්චක්ඛකම්ම සුත්තං
	විඤ්ඤාණ අපච්චක්ඛම්ම සුත්තං

	ඣාන සංයුත්තං
	සමාපත්තිකුසල සුත්තං
	ඨීතිකුසල සුත්තං
	වුට්ඨාන කුසල සුත්තං
	කල්ලිත කුසල සුත්තං
	ආරම්මණ කුසලතා සුත්තං
	ගොචර කුසලතා සුත්තං
	අභිනීහාර කුසලතා සුත්තං
	සක්කච්චකාරී සුත්තං
	සාතච්චකාරී සුත්තං
	සප්පායකාරී සුත්තං
	සමාපත්ති ඨිතිකුසල සුත්තං
	සමාපත්තිවුට්ඨානකුසල සුත්තං
	සමාපත්තිකල්ලිතකුසල සුත්තං
	සමාපත්ති ආරම්මණකුසල සුත්තං
	සමාපත්ති ඨිතී-ගොචරකුසල ඨිති අභිනීහාර-සක්කච්චකාරී ඨිති-සාතච්චකාරී සුත්තං
	සමාපත්තිසප්පායකාරී-ඨිති වුට්ඨාන-ඨිතිකල්ලිත සුත්තං
	ඨිතිආරම්මණ-ගොචර-අභිනීහාර-සක්කච්චකාරී-සාතච්චකාරී-සප්පායකාරී සුත්තං
	වුට්ඨානකල්ලිත-වුට්ඨාන ආරම්මණ සුත්තං
	වුට්ඨානගොචර-අභිනීහාර-සක්කච්චකාරී-සාතච්චකාරී-සප්පායකාරී සුත්තං
	කල්ලිතආරම්මණ-ගොචර-අභිනීහාර-සක්කච්චකාරී සුත්තං
	කල්ලිතසාතච්චකාරී-සප්පායකාරී-ආරම්මණගොචර-අභිනීහාර සුත්තං
	ආරම්මණසක්කච්චකාරී-සුත්තං සාතච්චකාරී-සප්පායකාරී-ගොචර සක්කච්චකාරී-සාතච්චකාරී සුත්තං
	ගොචරසාතච්චකාරී-සප්පායකාරී-අභිනීහාර සක්කච්චකාරී-සාතච්චකාරී-සප්පායකාරී සුත්තං
	සක්කච්චසාතච්චකාරී සුත්තං
	ආරම්මණසප්පායකාරී සුත්තං
	සක්කච්චසාතච්චකාරී සුත්තං


